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AMBIENTE PARA OPERAÇÃO DOS 
PROCESSOS (7.1.4)



7.1.4 Ambiente para a operação de processos

A organização deve determinar, prover e manter um ambiente necessário
para a operação de seus processos e para alcançar a conformidade de
produtos e serviços.

NOTA Um ambiente apropriado pode ser a combinação de fatores humanos
e físicos, como:

a) social (por exemplo, não discriminatório, calmo, não confrontante);

b) psicológico (por exemplo, redutor de estresse, preventivo quanto à

exaustão, emocionalmente protetor);

c) físico (por exemplo, temperatura, calor, umidade, luz, fluxo de ar, higiene,

barulho). Esses fatores podem diferir substancialmente, dependendo dos

produtos e serviços providos.



FATORES FÍSICOS (7.1.4)



FATORES FÍSICOS (por exemplo, temperatura, calor, umidade, luz, fluxo 
de ar, higiene, barulho). 

É bastante comum mapear e definir medidas de proteção de forma
manter o ambiente apropriado, através da contratação de serviços de
engenharia de segurança e medicina do trabalho, onde esses prestam
serviços conforme aplicável emitindo os laudos apropriados:

• PPRA – Programa de prevenção de riscos ambientais;
• PCMSO – Programa de controle médico e saúde ocupacional;
• PCMAT - Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho;
• ASO – Atestado de saúde ocupacional.

Os laudos em questão irão lhe fornecer tudo o quanto necessário, conforme aplicável
l para mapear os fatores físicos.



FATORES HUMANOS (7.1.4)



FATORES HUMANOS (SOCIAL por ex. - não discriminatório, calmo, não

confrontante);

(PSICOLÓGICO por ex. - redutor de estresse, preventivo quanto à exaustão,

emocionalmente protetor);

Nossa sugestão para mapear e controlar esses dois fatores humanos
bastante comum em algumas empresas é uma pesquisa de clima
interno. Estruturada de forma obter informações sobre esses dois
fatores, definindo perguntas e objetivos daquilo que se deseja obter
como resultado e; onde os resultados não forem satisfatórios planejar
ações para melhorar os resultados



Hora de praticar!

1. Caso ainda não possua os laudos citados será necessário providenciar;

2. Baixe a planilha “pesquisa interna”, personalize as questões de acordo com a 

realidade da sua empresa, distribua;

3. Estratifique os resultados e divulgue;
4. Para os resultados fora do esperado, planeje ações de correção.


